
آیا شما یک پناھنده اسپانسر شدۀ خصوصی ھستید؟ در 
اینجا چند سوال شما را بخاطر اسپانسرشپ و مصارف آن 

 . جواب میدھیم

آیا باید آن را اسپانسر کنندۀ من برای در جریان گذاشتن درخواستم از من پول خواستھ است.  )1
 بپردازم؟

ھیچ کسی باید از شما برای مصارف اسپانسرشپ تان پول تقاضا نکند. الزم نیست شما برای ھیچ 
 کسی جھت در جریان گذاشتن درخواست تان پول بپردازید.

 کھ معنیست بدین این. دارد پروسھ یک خود از پناھندگان نمودن اسپانسر برای کوبک ایالت: شت یاددا
 اگر. است متفاوت کانادا بقیۀ بھ نسبت کھ کنند پیروی قواعد از باید کوبک در خصوصی گان کننده اسپانسر
 بھ Immigration, Diversité et Inclusion با دارید، سوال کدام و است کوبک از شما کنندۀ اسپانسر

 .میشود آن مربوط امیگریشن مسایل کھ است کوبک والیتی دولت بخش این. شوید تماس

من یک پناھنده اسپانسر شدۀ خصوصی ھستم. اسپانسر کنندۀ من از من خواستھ است تا  )2
 ر حمایت خودم در کانادا پول بپردازم. آیا باید آن را بپردازم؟طبخا

نخیر، ضرور نیست آن را بپردازید. 

بھ صفت یک پناھنده اسپانسر شدۀ خصوصی، یک گروپ از مردم در کانادا داوطلبانھ آماده شده اند 
شما را کمک  تانتا شما را در حصۀ عیار کردن زندگی تان در اینجا کمک کنند. گروپ اسپانسرشپ 

م پیدا کنید، برای تان غذا و پوشاک و ھمچنان کمک مالی فراھ کردن برای زندگی جایمیکند تا 
تا شما را برای یک سال بعد از رسیدن تان در کانادا  یا تا زمانیکھ شما  دتعھد نموده انمیکند. آنھا 

 بتوانید خودکفا شوید، ھر کدام آن کھ اول واقع شود، کمک کنند.

البتھ، بعضی اوقات پناھندگان نیز وجود دارند کھ با استفاده از پول خود در کانادا می آیند. اگر شما 
 دردارید و از خود حمایت کرده میتوانید، اسپانسر کنندۀ شما ممکن است از شما توقع کند تا پول 

ھزینھ ھای اسکان خود تان سھم بگیرید. این میتواند از جملھ پول باشد کھ شما با خود بھ پردخات 
 د. یکانادا آورده اید یا پول کھ شما بھ شکل عاید در جریان مدت اسپانسرشپ تان کسب میکن

 اسپانسر کننده گان از پناھندگان حمایت میکنند کھ نیاز بھ کمک مالی داشتھ باشند.

کوبک از خود پروسۀ اسپانسر کردن پناھندگان را دارد. این بدین معنیست کھ اسپانسر کننده گان 
خصوصی در کوبک باید از قواعد پیروی کنند کھ نسب بھ بقیۀ کانادا متفاوت است. اگر اسپانسر 

بھ  Immigration, Diversité et Inclusionۀ شما از کوبک است و کدام سوال دارید، با کنند
 تماس شوید. این بخش دولت والیتی کوبک است کھ مسایل امیگریشن مربوط آن میشود.
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من بھ صفت پناھنده اسپانسر شدۀ خصوصی بھ کانادا می آیم، و یک اندازه پول خود را با خود می آورم. آیا  )3
 ؟میگیرداسپانسر کنندۀ من بخش از این پول را 

  
نخیر، ضرورت نیست شما ھیچ پول برای درخواست اسپانسرشپ تان بپردازید. اما، بعد از رسیدن بھ کانادا، اسپانسر کننده 

 میتوانند از شما توقع داشتھ باشد تا در حصۀ ھزینھ ھای اسکان تان با پول ھای کھ شما با خود می آورید سھم بگیرید.
  

کوبک از خود پروسۀ اسپانسر کردن پناھندگان را دارد. این بدین معنیست کھ اسپانسر کننده گان خصوصی در کوبک باید 
از قواعد پیروی کنند کھ نسب بھ بقیۀ کانادا متفاوت است. اگر اسپانسر کنندۀ شما از کوبک است و کدام سوال دارید، با 

Immigration, Diversité et Inclusion  بھ تماس شوید. این بخش دولت والیتی کوبک است کھ مسایل امیگریشن
 مربوط آن میشود.

 
آیا دولت کانادا از اسپانسر کننده گان خصوصی تقاضا میکند تا از من یا عقارب من بخاطر تمویل مصارف   )4

 ن در کانادا پول جمع آوری کنند؟اسپانسرشپ یا اسکا
 

 .نمیگیردرا از پناھندگان  آن نخیر، دولت کانادا فیس درخواست یا ھزینۀ
 

دولت کانادا طرف این ھا از  است. دروغاخطار ھای کھ از شما میخواھد پول جمع کنید کھ در آینده برای تان واپس میشود 
 نیستند.

 
پرداختھ ام تا مصارف اسپانسرشپ پناھندگی ام را تحت پوشش قرار دھد، در صورت کھ اگر من کسی را قبالً پول  )5

 چی کنم؟
 

 و از آنھا تقاضا کنید تا پول تان را عاجل واپس بپردازد.  گرفتھشما باید با آن شخص بھ تماس شوید کھ پول تان را 
 

اسپانسر کننده گان خصوصی در کوبک باید کوبک از خود پروسۀ اسپانسر کردن پناھندگان را دارد. این بدین معنیست کھ 
 با دارید، سوال کدام و است کوبک از شما کنندۀ اسپانسر گراز قواعد پیروی کنند کھ نسب بھ بقیۀ کانادا متفاوت است. ا

Immigration, Diversité et Inclusion امیگریشن مسایل کھ است کوبک والیتی دولت بخش این. شوید تماس بھ 
 .میشود آن مربوط

 
 از اسپانسر کننده ام ھنگام سفر بھ کانادا بھ صفت یک پناھنده چی توقع کرده میتوانم؟ )6

 
 

در اینجا جابجا  ھنگام رسیدن بھ کانادا، اسپانسر کنندۀ شما بھ پذیرایی تان بھ میدان ھوایی می آید و شما را کمک میکند تا
 شوید.

 
اسپانسر کنندۀ شما برای تان یک جا برای بودوباش مانند یک اپارتمان، خانھ یا ھوتل پیدا میکند. این میتواند یک جای 

در آنجا موقت برای بودوباش تان برای چند ھفتۀ نخست تان در کانادا باشد یا یک جای باشد کھ شما برای مدت طوالنی تر 
 بر ترتیبات اسپانسر کنندۀ شماست. آنھا ھمچنان برای تان غذا و پوشاک نیز فراھم میکنند. ، کھ متکیبمانید

 
 اسپانسر کنندۀ شما سوال ھای شما را در مورد زندگی در کانادا جواب میدھد و ھمرایتان در موارد ذیل ھمکاری میکند

 
 ھزینۀ غذا، کراه خانھ و مصارف خانھ و ھمچنان مصارف روزمره زندگی •
اھم نمودن پوشاک، مبل و فرنیچر و وسایل خانھ (بعضی از این ھا میتواند جدید باشند و بعضی ممکن است فر •

 توسط مردم در گروپ اسپانسرشپ شما اھدا شده باشند)
 پیدا کردن ترجمان، اگر ضرورت داشتھ باشید •
 و داکتر دندان یانتخاب نمودن یک داکتر فامیل •
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 صحی والیتی و شمارۀ بیمۀ اجتماعی (سوشل انشورنس)درخواست برای پوشش مراقبت  •
 ثبت نام اطفال در مکتب و بالغان در مراکز آموزش لسان •
 معرفی شما بھ مردم با عالقۀ مشابھ بھ شما •
 ، وهتشریح خدمات بانکی و ترانسپورتی، و غیر •
 کمک کردن با شما بخاطر پیدا کردن کار •

 
ن را دارد. این بدین معنیست کھ اسپانسر کننده گان خصوصی در کوبک باید کوبک از خود پروسۀ اسپانسر کردن پناھندگا

از قواعد پیروی کنند کھ نسب بھ بقیۀ کانادا متفاوت است. اگر اسپانسر کنندۀ شما از کوبک است و کدام سوال دارید، با 
Immigration, Diversité et Inclusion  بھ تماس شوید. این بخش دولت والیتی کوبک است کھ مسایل امیگریشن

 مربوط آن میشود.
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